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Inngangur 

 

Reynsla og nám eru hugtök sem koma við sögu í nánast öllu daglegu lífi 

okkar mannanna, þó svo að við séum ekki alltaf að velta því fyrir okkur. Við 

gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því að við erum nánast alltaf að öðlast 

reynslu í gegnum upplifun og draga af henni lærdóm. Í námi mínu við 

Kennaraháskólann og síðar Menntavísindasvið Háskóla Íslands hef ég lært 

margt, en eitt af því sem ég tel mig hafa grætt mest á og muni fylgja mér inn 

í framtíðina er reynsla mín af skólasamfélaginu, samskiptum og samvinnu 

við ólíkt fólk, nemendur, hópa og kennara.  

Þessi reynsla hefur kennt mér margt, ekki síður en hið akademíska 

nám sem ég hef stundað við báðar stofnanirnar síðustu ár. Áhugi minn á 

reynslu og námi og samvirkni þessara þátta er ein helsta ástæða þess að ég 

valdi að fjalla um reynslumiðað nám í lokaverkefni mínu, en óneitanlega 

spilaði einnig inn í sú staðreynd að ég tel mig hafa góðan aðgang að fólki og 

upplýsingum í stofnun sem hefur slíkt nám mjög að leiðarljósi í öllu sínu 

starfi; Félagsmiðstöðina Ozon á Hólmavík. 

Tómstunda- og félagsmálafræðin kemur mjög inn á starfsemi 

fyrirbæra eins og félagsmiðstöðva. Félagsmiðstöð er, samkvæmt 

skilgreiningu Samfés, í flestum tilfellum afdrep rekið af sveitarfélagi þar sem 

unglingar á aldrinum 13-16 ára geta varið frítíma sínum án áfengis og 

vímuefna. Hlutverk félagsmiðstöðva er að stuðla að jákvæðum þroska 

unglinga og gera þau sjálfstæðari, bæði í verki og félagslegum samskiptum 

og gera þau hæfari til að takast á við lífið (Samfés [án ártals]).  

Félagsmiðstöðin Ozon á Hólmavík er lítil en tiltölulega virk 

félagsmiðstöð sem tekur þátt í starfi Samfés og stendur fyrir fjölmörgum 

viðburðum ár hvert. Ozon hefur það að yfirlýstri stefnu sinni að 

grunnhugmyndir starfsins séu sóttar í kenningar um reynslunám 

(Félagsmiðstöðin Ozon 2010). Félagsmiðstöðin hefur haldið þessari stefnu á 

lofti og stjórnandi hennar, sem er lærður tómstunda- og félagsmálafræðingur, 

telur að henni sé vel framfylgt í starfi miðstöðvarinnar (Bjarni Ómar 

Haraldsson 2010). 



7 

 

 

1.1 Rannsóknarspurning 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um Félagsmiðstöðina Ozon og yfirlýsta stefnu 

hennar um reynslumiðað nám. Stefnt er að því að verkefnið geti til dæmis 

nýst starfsfólki í tómstunda- og félagsmálageiranum, ásamt öllum þeim sem 

áhuga hafa á reynslumiðuðu námi, tilgangi þess, markmiðum og mögulegum 

árangri.  

Hér verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Skilar yfirlýst stefna um reynslumiðað nám í Félagsmiðstöðinni Ozon á 

Hólmavík þeim markmiðum sem henni er ætlað að ná? Fjölmargir þættir 

verða skoðaðir til að átta sig á því hvort unnt sé að svara þessari spurningu á 

óyggjandi hátt. 

 

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

 

Verkefnið skiptist í grófum dráttum í þríþætta umfjöllun. Í fyrsta lagi er 

fræðileg umfjöllun um reynslumiðað nám, í öðru lagi er umfjöllun um 

hefðbundið starf Félagsmiðstöðvarinnar Ozon og í þriðja lagi er umfjöllun, 

rýni og umræða um birtingarmynd reynslumiðaðs náms í starfsemi 

miðstöðvarinnar og um eigindleg rannsóknarviðtöl sem tekin voru við 

forstöðumann og tvo þátttakendur, en þessari litlu rannsókn er ætlað að varpa 

ljósi á og aðstoða við að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar. 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Fyrsti kaflinn er inngangur og 

útskýring á verkefninu, en í öðrum kafla er að finna viðamikla fræðilega 

umfjöllun um reynslumiðað nám. Þar er meðal annars farið yfir helstu 

skilgreiningar á hugtakinu og nokkrir kenningarsmiðir og helstu kenningar 

um reynslumiðað nám eru skoðaðar í kjölinn. Þá er einnig farið yfir helstu 

markmið reynslumiðaðs náms og litið stuttlega á skilgreiningar á óformlegu 

og formlegu námi.  

Í þriðja kafla er starfsemi Félagsmiðstöðvarinnar Ozon skoðuð í 

heild; saga, starfsemi, skipulag, rekstrarform, aðstaða, umhverfi og 

hugmyndafræði. Í kafla fjögur er síðan fjallað um litla eigindlega rannsókn 
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sem var gerð sumarið 2010, en í rannsókninni voru tekin viðtöl við 

forstöðumann og tvo þátttakendur í félagmiðstöðinni Ozon. Skýrt er frá 

aðferðafræði og reglum sem lagðar voru til grundvallar rannsókninni ásamt 

útlistun á framkvæmd hennar.  

Í fimmta og síðasta kafla ritgerðarinnar gefur að líta niðurstöður og 

umræðu um efni ritgerðarinnar í heild; rannsóknina og almenna 

birtingarmynd reynslumiðaðs náms í starfsemi félagsmiðstöðvarinnar. Í 

umræðunni er fjallað um og tekið mið af þeim upplýsingum sem fram komu í 

rannsókninni og við skoðun á starfsemi og uppbyggingu 

félagsmiðstöðvarinnar. Þessir þættir eru markvisst settir í samhengi við 

fræðilega umfjöllun í öðrum kafla ritgerðarinnar; kenningar, skilgreiningar 

og markmið. Með þessari aðferð vonast ég til að geta svarað 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar, hvort yfirlýst stefna um reynslumiðað 

nám í félagsmiðstöðinni Ozon á Hólmavík skili þeim markmiðum sem henni 

er ætlað að ná.  
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1. Reynslumiðað nám 

 

Í þessum kafla verður útskýrt hvað átt er við með hugtakinu reynslumiðað 

nám.
1
 Fyrst af öllu er farið yfir helstu og auðskiljanlegustu skilgreiningar á 

hugtakinu sem settar hafa verið fram í gegnum tíðina. Því sem næst er farið 

ítarlega yfir nokkra af helstu fræði- og kennimönnum á sviði reynslumiðaðs 

náms og kenningar þeirra skoðaðar. Fræðimennirnir sem hér verða skoðaðir 

hafa sett fram kenningar sem fjalla allar á einhvern hátt um reynslu, nám eða 

félagsmótun; John Dewey, David Kolb, Guðmundur Finnbogason og Arne 

Sjölund. Í lokin er síðan rýnt í tólf skilgreiningar alþjóðlegra samtaka um 

reynslunám (Association for Experiental Education eða AEE), en þær sýna 

vel fram á hvað reynslumiðað nám þarf að innihalda til að það geti orðið 

árangursríkt og náð markmiðum sínum.  

 

2.1 Skilgreining á hugtakinu 

 

Nám er afar margbrotið fyrirbæri og erfitt er að skilgreina það, þó það virki 

ef til vill einfalt í fyrstu. Sama má segja um reynsluna. Orðabækur skýra 

hugtakið reynslu m.a. sem raun, reynd, æfingu, þjálfun, prófun, könnun eða 

athugun (Árni Böðvarsson 1993:770) en hugtakið nám er skilgreint m.a. sem 

það að tileinka sér, læra, lærdómur eða skólaganga (Árni Böðvarsson 

1993:675). Orðabækur duga því ekki til að skýra þessi hugtök ein og sér, 

enda segir einn af helstu fræðimönnum sem fjallað hafa um þessi, John 

Dewey, að þau útskýri sig engan veginn sjálf (Dewey, John 2000:35). 

 Ef mið er tekið af þessum orðum má auðveldlega draga þá ályktun að 

betra sé að fjalla um fyrirbærin reynslu og nám í samhengi við hvort annað 

heldur en að slíta þau í sundur. Því verður ekki farið í djúpar skilgreiningar á 

sitthvoru hugtakinu í þessari ritgerð, en frekar reynt að rýna hvernig þau 

vinna saman í reynslumiðuðu námi. 

                                                           
1
 Reynslumiðað nám sem hér er rætt um er þýðing á ensku hugtökunum experiental learning 

eða experiental education. 
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Talsvert er til af heimildum um reynslumiðað nám og mikið virðist 

hafa verið fjallað um þessa námsaðferð í gegnum tíðina af hinum ýmsu 

fræðimönnum. Í raun má finna dæmi þess nokkuð langt aftur í aldir. Þar má 

til dæmis nefna franska heimspekinginn Jean-Jaques Rousseau og svissneska 

menntunar-umbótasinnann Johann Pestalozzi, sem voru báðir uppi á 18. öld, 

en þeir héldu því báðir fram að bein reynsla eða upplifun væri ein 

áhrifaríkasta námsleiðin (Gilbertsson, Bates, McLaughlin og Ewert 2006:11).  

Ein af skýrustu og einföldustu skilgreiningunum á reynslumiðuðu 

námi er runnin undan rifjum bandarísku prófessoranna John Luckner og R.S. 

Nadler, en þeir segja í stuttu máli að reynslunámið sé samfellt ferli þar sem 

einstaklingar fá tækifæri til að afla sér þekkingar, öðlist hæfileika og færni og 

geti síðan breytt viðhorfum sínum og gildum vegna beinnar reynslu af 

þátttöku í ólíkum verkefnum (Luckne, J.L og Luckner, R.S. 1997:15). Önnur 

einföld útskýring á reynslumiðuðu námi er komin frá bandaríska 

prófessornum David A. Kolb, en hann segir að reynslumiðað nám sé ferli þar 

sem þekkingar er aflað í gegnum mótandi áhrif reynslu (Kolb, David 

1984:38). Enn ein útskýring á reynslumiðuðu námi, sem hljómar mjög í takt 

við þær sem eru hér að framan er sú að reynslumiðað nám sé að takast á við 

áskoranir og upplifanir við aðstæður sem hafa verið skipulagðar útfrá 

fræðilegum forsendum. Verkefni leiðbeinandans sé að tryggja leiðbeinendum 

aðstæður og upplifanir sem bera í sér tækifæri til náms, frekar en upplifanir 

sem laða fram námsleysu eða „neikvætt“ nám
2
 (Gilbertsson, Bates, 

McLaughlin og Ewert 2006:9). 

Rétt er að taka fram í beinu framhaldi af þessum skilgreiningum að  

reynslumiðað nám er í mörgum tilfellum, m.a. í ýmsu námsefni í tómstunda- 

og félagsmálafræði við HÍ, nefnt reynslunám. Ritgerðarhöfundur hefur ekki 

orðið var við að annar eðlismunur sé á íslensku þýðingu þessara hugtaka en 

mismunandi orðalag í þýðingu. Það er jafnframt tilfinning mín að notkun á 

hugtakinu reynslumiðað nám hafi aukist síðustu ár og því kýs ég að nota það 

hér í ritgerðinni. 

 

                                                           
2
 „Neikvætt“ nám er hér þýtt frá hugtakinu mis-educative. 
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2.2 Kennimenn og kenningar 

 

Hér verður farið yfir nokkra af þeim fræðingum og kenningasmiðum sem sett 

hafa fram kenningar um reynslumiðað nám. Það eru þeir John Dewey, David 

Kolb, Guðmundur Finnbogason og einnig er fjallað um Arne Sjölund sem 

setti fram kenningu um félagsmótun sem kemur einnig mjög inn á kenningar 

um reynslumiðað nám.  

 

2.2.1 John Dewey 

 

Einna fremstur meðal jafningja í framsetningu kenninga um samspil reynslu 

og náms var bandaríski heimspekingurinn John Dewey. Eins og áður hefur 

komið fram hélt Dewey því fram að hugtakið reynsla skýrði sig engan veginn 

sjálft og ekki væri hægt að setja það í ákveðinn farveg (Dewey, John 

2000:35). Hann átti hins vegar auðveldara með að skilgreina hugtakið nám, 

en hann hélt því fram að nám sé þroski innan marka reynslunnar (Dewey, 

John 2000:39). Þessi skilgreining Dewey gengur þannig út frá því að reynsla 

sé í raun grunnurinn undir allt nám, hvers eðlis sem það er. 

  Dewey hafði uppi ákveðnar hugmyndir um að öll sönn menntun ætti 

sér stað með tilstyrk reynslu. Hins vegar taldi hann einnig að stór munur væri 

á því hvers eðlis reynslan væri, því reynsla geti stundum verið neikvæð í 

menntunarlegu tilliti. Með því er átt við reynslu sem hefur neikvæð áhrif á 

þroska, leiðir til kaldlyndis og veldur tilfinningaleysi eða sljóleika. Einnig 

getur ákveðin tegund reynslu orðið til þess að beina færni manna í ákveðna 

átt en um leið leitt til þess að hann festist í viðjum vanans. Slík reynsla er 

tæplega vel fallin til náms, enda segir Dewey hana leiða til neikvæðs eða 

afvegaleiðandi náms
3
 (Dewey, John 2000:36).  

Eitt helsta grundvallarrit fyrir þá sem vilja fræðast um hugmyndir 

John Deweys um reynslumiðað nám er ritið Reynsla og menntun sem kom 

fyrst út í Bandaríkjunum árið 1938. Eins er ritið Hugsun og menntun sem 

kom út árið 1910 afar áhugavert rit sem einnig kemur inn á grunnhugmyndir 

                                                           
3
 Hér er aftur um að ræða þýðingu höfundar á enska hugtakinu mis-educative. 
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hans um menntun. Þar kemur hann t.d. inn á hlutverk kennarans, en hann er 

afar mikilvægur í reynslumiðuðu námi. Dewey segir að kennarinn sé 

„leiðbeinandi og stjórnandi. Hann stýrir bátnum en orkan sem knýr hann 

verður að koma frá þeim sem eru að læra.“ (Dewey, John 2000b:76). Þetta 

rímar mjög við þær hugmyndir um hlutverk stjórnandans sem hann setti fram 

í bókinni Reynsla og menntun 28 árum síðar.  

Dewey telur það vera eitt af verkefnum kennara og leiðbeinenda að 

stuðla að því að áhrif reynslunnar séu ekki neikvæð. Það sé algjörlega í 

verkahring kennarans að skipuleggja athafnir sem virkja nemandann til 

þátttöku og eru meira en bara stundargaman sem stuðla lítt að því að 

nemandinn öðlist æskilega reynslu sem hann getur nýtt sér í framtíðinni. 

Aðalvandi skólastarfs sem byggi á reynslu sem námstæki sé að velja hvaða 

athafnir eða aðferðir eigi að nota til að fólk öðlist jákvæða reynslu sem það 

getur tekið með sér út í lífið og nýtt sér í framtíðinni til frekara náms 

(Dewey, John 2000:31). 

Dewey kom einnig inn á félagsmótun í kenningum sínum, en hann 

sagði að í grunninn væri reynslumiðað nám upplifun sem fólk fái í gegnum 

samskipti við aðra einstaklinga. Umhverfið er því geysilega mikilvægur aðili 

í mótun á reynslu hvers einstaklings. Um leið og einstaklingur hefur öðlast 

reynslu á ákveðnum aðstæðum getur hann tekið hana með sér til annarra 

aðstæðna, yfirfært hana á þær og þannig lært enn meira en áður; bætt við 

þekkingu sína, reynslu og nám. Þetta ferli myndar því nokkurs konar 

samfellu, heldur áfram þar til yfir lýkur og kallast reynslumiðað nám 

(Dewey, John 2000:34-35). 

 

2.2.2 David A. Kolb 

 

Önnur kenning sem tengist reynslumiðuðu námi órjúfanlegum böndum 

kemur frá bandaríska prófessornum David A. Kolb. Þetta er kenningin um 

námshringinn sem byggir í upphafi á reynslu. Hringurinn samanstendur af 

fjórum þáttum: Reynslu, Umræðu og mati, Alhæfingu og lærdómi og Notkun 

hugmynda í nýjum aðstæðum (Kolb, David og Fry, Roger 1975:79).   

 



13 

 

 

Mynd 1. Námshringur Kolbs. 

 

Kolb og Roger Fry samstarfsmaður hans töldu að hringurinn þyrfti ekki 

endilega að hefjast á fyrsta punktinum (reynslu), heldur geti fólk komið inn á 

hann á hvaða stað sem er; hringurinn virkaði í raun eins og nokkurs konar 

spírall sem gengur alltaf í hring – menn hafi alltaf tækifæri til að prófa og 

þreifa sig áfram í þáttunum innan hringsins. Fólk geti jafnvel verið statt á 

fleiri stöðum en einum í hringnum. Þessi kenning byggir einnig á skoðunum 

og kenningum fræðimannsins Kurt Lewin sem setti hana fyrst fram árið 

1948, en hún var þróuð áfram og dregin upp af Kolb og Fry (Jeffs, Tony og 

Smith, Mark K. 2005:63-64). 

 Þegar rýnt er í námshringinn má sjá að hann miðar að því að menn 

öðlist ákveðið eignarhald yfir þeim lærdómi sem menn öðlast við tiltekna 

reynslu þannig að hægt sé að nota lærdóminn í nýjum aðstæðum og hefja 

hringinn að nýju (Jeffs, Tony og Smith, Mark K. 2005:65). Þessi kenning 

Kolbs er því að vissu leyti ekki ósvipuð kenningu Deweys um reynslumiðað 

nám, en þar fjallar hann um ákveðna samfellu eða yfirfærslu á reynslu yfir í 

nýjar aðstæður. 

  

2.2.3 Guðmundur Finnbogason 

 

Að mati höfundar þessa verkefnis er íslenski heimspekingurinn og 

sálfræðiprófessorinn Guðmundur Finnbogason (f. 1873, d.1944) furðu lítið 

nýttur í umfjöllun um menntamál hér á landi. Guðmundur gaf út nokkur 
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merk rit sem fjölluðu um ýmis málefni tengd menntun í tengslum við 

sálfræðilegar og heimspekilegar hugleiðingar og kenningar. Fyrsta verkið 

sem hann gaf út var ritið Lýðmenntun: Hugleiðingar og tillögur, árið 1903, 

en þar fjallar hann um hvernig hann telur best að standa að fræðslu barna á 

Íslandi (Jörgen L. Pind 2006:37). Segja má að margar af hugmyndum 

Guðmundar eigi fullt erindi við menntasamfélagið – hvort sem það leggur 

stund á formlegt eða óformlegt nám -  enn þann dag í dag. 

Í Lýðmenntun; Hugleiðingar og tillögur fjallar Guðmundur talsvert 

mikið um reynsluna og leggur áherslu á hversu sterkur grunnur hún er undir 

menntunina. Reynslan fæst með skynjun – við lærum að hræðast eld ef við 

brennum okkur og við sækjum í að borða sætindi ef okkur fannst þau góð 

þegar við smökkuðum þau fyrst (Guðmundur Finnbogason 1994:38). 

Guðmundur taldi þó að hlutirnir væru þó ekki alveg eins einfaldir eins 

og lesa má út úr setningunni hér að ofan. Hann taldi að fólk, börn og 

fullorðnir, vissu ætíð að ekki er allt sem sýnist. Fólk lærir að hlutirnir virka á 

mismunandi hátt við mismunandi aðstæður – það er hægt að hlýja sér við 

eldinn í dag þó hann hafi brennt okkur í gær. Menn rannsaka hluti og 

ýmiskonar viðfangsefni og nýta sér reynslu af formlegum, óformlegum, 

undirbúnum og óundirbúnum rannsóknunum, könnunum og athugunum til að 

auka þekkingu sína. Guðmundur hélt því fram að fólk stundaði þessar 

athuganir því það tryði því jafnan að rás viðburða væri reglubundin og sömu 

hlutir myndu virka á sama hátt undir sömu kringumstæðum (Guðmundur 

Finnbogason 1994:39-40). Frávik frá venjulegum kringumstæðum kalla á 

athuganir af okkar hálfu.  

Guðmundur sagði að fólk notaði þá þekkingu sem það öðlaðist með 

reynslu sinni og hegðaði sér samkvæmt fenginni reynslu og þekkingu. Hins 

vegar léti mannshugurinn sér þetta ekki duga því reynslan dugir ekki 

fullkomlega ein og sér til að hafa fullt vald yfir hlutunum. Fólk sé yfirleitt að 

leitast við að hafa yfirlit og setja líka eða ólíka hluti í samhengi við hvorn 

annan. Þetta er rökrétt framhald og þróun hjá einstaklingnum; hann er 

stöðugt að leita að öllu sem er ólíkt í eðli hlutanna og atferli þeirra, og finna 

orsakir og afleiðingar eins og Guðmundur segir frá í Lýðmenntun 

(Guðmundur Finnbogason 1994:40-41).:
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„Hann leitar að lögmáli föstu í tilfella geigvænum grúa, uns 

hann sér hvernig hinir einstöku viðburðir hlýða föstum og 

víðtækum lögum, finnur samræmi og samhengi hugmynda, 

hluta og atburða. Þetta sýnir saga allra vísinda, og 

þekkingarþróun mannsins fylgir líkum lögum.“ (Guðmundur 

Finnbogason 1994:40). 

 

Í einfölduðu máli má segja að Guðmundur Finnbogason haldi því hér fram að 

reynslan dugi ekki til ein og sér til að fræðast, en mannshugurinn sé 

einfaldlega þannig gerður að hann sjái um „restina“ ef svo má segja – að 

yfirfæra reynslu og viðbrögð við ytra áreiti og umhverfi og veita þessum 

fyrirbærum í farveg náms og menntunar. 

Rétt eins og John Dewey fjallaði Guðmundur Finnbogason líka um 

hvernig fólk lagar sig að og bregst við aðstæðum og skilaboðum hins ytra 

umhverfis. Hann taldi þá staðreynd að gjörðir okkar færu eftir skynjunum og 

hugsunum, og skynjanir og hugsanir færu eftir gjörðum okkar, opna  leið að 

ákveðinni félagsmótun sem á sér stað innan hóps eða samfélags (Guðmundur 

Finnbogason 1912:249). Umhverfið mótar fólkið en um leið er það sjálft 

einnig virkir þátttakendur í sjálfsmótun með því að setja sig ósjálfrátt í spor 

annarra og leitast við að bregðast við og haga sér á tiltekinn máta sem 

samræmist skilaboðum samfélags og umhverfis (Guðmundur Finnbogason 

1912:232). Þessi umfjöllun Guðmundar um manneskjuna, umhverfið og þá 

félagsmótun sem hlýst af þátttöku fólks í samfélaginu er að mínu mati 

einföld og skýr lýsing á þeirri félagsmótun sem fer fram í fjölmörgum 

félagmiðstöðvum á Íslandi.  

Í grunninn eru kenningar Guðmundar mjög skyldar hugmyndum og 

kenningum George Herbert Mead um reynslumiðað nám og félagsmótun. 

Mead var bandarískur heimspekingur og einn nánasti samstarfsmaður John 

Dewey. Hann þróaði hugmyndir um hið félagslega sjálf og mótun þess og 

taldi að sjálf hvers einstaklings mótaðist af þeim félagslega hópi sem hann 

tilheyrði; viðbrögð hópsins við umhverfinu yrðu hluti af reynslu 

einstaklingsins. Einstaklingurinn spilar því með hópnum, þarf að setja sig í 
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spor annarra og samsama sig samfélaginu sem hann lifir í (Árni 

Guðmundsson 2007:28-34). 

 

2.2.4 Arne Sjölund 

 

Innra starf og starfsaðferðir félagsmiðstöðva á Íslandi byggir mjög á 

klassískum kenningum um félagsmótun (Árni Guðmundsson 2007:26). Hér 

fyrr í ritgerðinni hefur verið fjallað ítarlega um kenningar um reynslumiðað 

nám. Sú umfjöllun hefur leitt í ljós að það tengist félagsmótun afar sterkum 

böndum, raunar svo sterkum að óhætt væri að fullyrða að reynslumiðað nám 

og félagsmótun sé eitt og sama fyrirbærið. Svo er þó ekki. Þegar rýnt er í orð 

Guðmundar Finnbogasonar og John Dewey sést glögglega að óhætt er að 

fullyrða að félagsmótun sé í raun samspilandi afleiðing reynslumiðaðs náms 

einstaklings eða hóps, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð.  

Einn af þeim sem hefur haft hvað mest áhrif á hugmyndir um 

félagsmótun innan íslenskra félagsmiðstöðva er danski félagssálfræðingurinn 

Arne Sjölund. Arne gaf út bókina Gruppepsykologi árið 1965 og fjallar þar 

um hópinn og hversu mótandi áhrif það hefur á einstaklinginn að tilheyra 

hópi. Umfjöllun hans um félagsmótun er mjög yfirgripsmikil. Hann kemur 

m.a. inn á áhrif umhverfis og áreitis, stjórnun, goggunarröð, aga og áhrif 

hóps á einstaklingsins svo fátt eitt sé nefnt. Í raun má segja að Arne telji að 

hópurinn sé gríðarlega stór og mikill mótunaraðili ungmenna og ekki sé 

mögulegt að ná fram uppeldismarkmiðum við einstaklinga innan hans eina 

og sér heldur verði að eiga við hópinn sem heild til að ná þeim fram (Árni 

Guðmundsson 2007:34-35). 

Kenningar Arne Sjölund um hópinn gefa einnig í skyn að félagsleg 

staða barns innan hópsins skipti afar miklu fyrir velgengni einstaklingsins. 

Staða einstaklingsins getur markast af þáttum eins og greind og hæfileikum 

til forystu og hún ræður sjálfsmynd einstaklingsins að miklu leyti og einnig 

þeirri mynd sem hópurinn fær og hefur af barninu. Sjálfsmyndarmótun 

barnsins innan hópsins hefur mikil áhrif á allan skapgerðarþroska barnsins 

(Árni Guðmundsson 2007:36 og Arne Sjölund 1977:16-17).    
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2.3 Markmið reynslumiðaðs náms og óformlegs náms 

 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er hvort yfirlýst stefna um 

reynslumiðað nám í félagsmiðstöðinni Ozon á Hólmavík hafi skilað þeim 

árangri og markmiðum sem reynslumiðuðu námi er ætlað að ná. Til að 

mögulegt sé að svara þessari spurningu er mikilvægt að átta sig á um hvað 

hugtakið snýst og einnig skiptir miklu máli að skoða kennismiði og helstu 

kenningar um málefnið. Um þetta hefur verið fjallað hér framar í ritgerðinni. 

Hins vegar er ekki með öllu fullnægjandi að skilja við fræðilegar 

skilgreiningar á reynslumiðuðu námi án þess að skoða í sérstökum kafla 

hvaða markmiðum og árangri því er ætlað að ná. Einnig er litið stuttlega á 

hvaða formgerð náms á við í viðfangsefni þessa verkefnis, félagsmiðstöðinni, 

og þeirri spurningu velt upp hvort nám á þeim vettvangi sé að einhverju leyti 

öðruvísi heldur en það nám sem fer fram inni í skólastofnunum. Í því skyni 

er litið á formlegt og óformlegt nám og muninn á þessum tveimur náms- og 

kennsluaðferðum. 

 

2.3.1 Markmið með reynslumiðuðu námi  

 

Association for experiental education
4
, skammstafað AEE, eru virt alþjóðleg 

samtök sem eru sett saman af fjölmörgum fagmönnum, stofnunum, háskólum 

og stórum verkefnum frá um 30 löndum. Allir þessir aðilar koma að eða 

starfa á sviði reynslumiðaðs náms á einn eða annan hátt. AEE-samtökin fjalla 

í sínu starfi eingöngu um reynslumiðað nám (Association for Experiental 

Education 2010). Opinber skilgreining stofnunarinnar á reynslumiðuðu námi 

er í grunninn nákvæmlega sú sama og skilgreining Luckner og Nadler sem 

sést í kafla 2.1 hér framar í ritgerðinni, en stofnunin hefur jafnframt sett fram 

tólf undirstöðu- og meginreglur sem einkenna reynslumiðað nám. Þessar 

grunnreglur byggja á skilgreiningunni um reynslumiðað nám, en þær eru 

eftirfarandi: 

 

                                                           
4
 Íslensk þýðing á heiti samtakanna gæti útlagst sem Samtök um reynslumiðað nám. 
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1) Reynslumiðað nám á sér stað þegar reynsla er studd með skoðun 

og mati, gagnrýnni greiningu, samanburði og yfirfærslu á 

reynslu. 

 

2) Reynslumiðað nám krefst þess að þátttakendur taki frumkvæði 

og ákvarðanir og beri í kjölfarið ábyrgð á útkomu og 

afleiðingum. 

 

3) Í ferli reynslumiðaðs náms þarf þátttakandi sífellt að spyrja sig 

spurninga, rannsaka, gera tilraunir, vera forvitinn, leysa 

vandamál, taka ábyrgð, vera skapandi og byggja upp tilgang 

með gjörðum sínum. 

 

4) Í reynslumiðuðu námi tengjast þátttakendur andlega, 

tilfinningalega, félagslega og/eða líkamlega. Þessi tenging 

þáttakenda kallar fram skilning og skynjun á því að upplifunin 

sé ósvikin og raunveruleg. 

 

5) Útkoma reynslunnar og námsins er persónuleg fyrir hvern og 

einn einstakling og býr til traustan grunn fyrir frekari reynslu og 

menntun í framtíðinni. 

 

6) Sambönd þróast og dafna í reynslumiðuðu námi; samband milli 

þátttakanda og hans innra sjálfs, samband einstaklinga við aðra 

einstaklinga og samband þátttakanda við heiminn í heild sinni. 

 

7) Þátttakendur og leiðbeinendur geta upplifað velgengni, mistök, 

ævintýri, áhættur og óöryggi, því ekki er alltaf unnt að sjá fyrir 

hvert reynslan leiðir menn. 

 

8) Hlúð er að tækifærum leiðbeinenda og þátttakenda til að 

rannsaka og skoða gildismat sitt. 

 

9) Helstu hlutverk leiðbeinanda eru að tryggja viðeigandi reynslu, 

taka á vandamálum, hafa skýra umgjörð, styðja við 
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þátttakendur, tryggja líkamlegt og andlegt öryggi þeirra og 

leitast við að auðvelda námsferlið. 

 

10) Leiðbeinandinn hefur vakandi auga fyrir og ýtir undir 

framköllun á sjálfsprottnum tækifærum til reynslumiðaðs náms. 

 

11) Leiðbeinandinn leggur sig allan fram um að vera meðvitaður um 

eigin fordóma, skoðanir og fyrirfram mótaðar hugmyndir og 

hvaða áhrif þessir þættir hafa á þátttakendurna. 

   

12) Mótun og framsetning námsins og reynslunnar felur í sér 

möguleikann á að læra af afleiðingum, mistökum og velgengni 

(Gilbertsson, Bates, McLaughlin og Ewert 2006:9) 

 

Rétt er að taka fram að í skilgreiningu AEE samtakanna eru þátttakendur 

nefndir „learners“ og leiðbeinandi er nefndur „educator“. Skýrt er tekið fram 

að það sé ekki til eitthvað eitt heiti sem nær yfir þátttakendur eða nemendur 

annars vegar og kennara eða leiðbeinanda hins vegar. Hugtakið „learner“ nær 

því yfir heiti eins og nemandi, viðskiptavinur, þátttakandi, lærlingur o.s.frv. 

og hugtakið „educator“ nær til dæmis yfir kennara, leiðbeinanda, þjálfara, 

ráðgjafa, sérfræðing o.s.frv. (Gilbertsson, Bates, McLaughlin og Ewert 

2006:9-10). 

Að mínu mati sýna þessi tólf atriði vel hver markmiðin eru með 

reynslumiðuðu námi; hverju þarf að ná fram, hvað þátttakendur geta lært og 

hvað leiðbeinendur þurfa að hafa í huga við starf sitt. Því eru þessi atriði að 

stórum hluta lögð til grundvallar við gerð spurninga í könnuninni hér síðar í 

ritgerðinni.  

 

2.3.2 Markmið með óformlegu námi  

 

Í lokin á fræðilega hluta þessarar ritgerðar er rétt að líta aðeins á útskýringu á 

óformlegu námi sem tengist reynslumiðuðu námi og félagsmiðstöðvum 
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sterkum böndum. Á móti hugtakinu óformlegt nám
5
 stendur hugtakið 

formlegt nám.
6
 Formlegt nám byggir oftast á námskrá eða kennsluáætlun en 

óformlegt nám byggist upp á samræðum. Leiðbeinendur eða kennarar í 

formlegu námi geta stjórnað umhverfi nemenda sem er oftast hefðbundið 

skólaumhverfi. Í formlega náminu geta leiðbeinendur einnig stjórnað 

samskiptum nemendanna upp að vissu marki, t.d. með námsefni, 

heimavinnu, sætaröðun og skiptingu nemenda í bekki. 

Óformlegar kennsluaðferðir fela hins vegar í sér að leiðbeinendur 

geta ekki hannað umhverfi nemendanna eins og í formlegum aðstæðum þar 

sem skólastofa eða annað álíka rými umlykur oft starfið. Í óformlegu námi er 

heldur ekki hægt að vinna með fyrirfram ákveðna áætlun sem tekur ekki mið 

af því hvað gerist í námsferlinu; hvað nemendur segja og gera leiðir í raun 

óformlega námið áfram að vissu marki. Óformlegir kennarar þurfa að fylgja 

straumnum og geta brugðist við eftir því sem málin þróast. Óformlegt nám á 

sér þannig stað í raunverulegum aðstæðum sem þrýstir á nemendur eða 

þátttakendur til að eiga samskipti við aðra og auka þannig félagsfærni sína 

(Jeffs, T. og Smith, M.K. 2005:22-23). 

Þrátt fyrir þennan mun á aðferðunum er ekki hægt að fullyrða að 

önnur aðferðin sé betri en hin; þær eru hreinlega ólíkar en stefna báðar að því 

marki að mennta einstaklinga og hópa á eins jákvæðan máta og mögulegt er. 

Í vissum aðstæðum og tilfellum er betra að nota formlegu aðferðina og í 

öðrum er betra að nota óformlegt nám. Aðilar sem vinna í félagsmiðstöðvum 

þurfa þannig að vera tilbúnir til að nýta sér kosti formlega námsins í þeim 

aðstæðum og umhverfi þar sem það á við. Umfram allt þarf óformlegur 

leiðbeinandi þó að bjóða þátttakendum upp á valmöguleika til náms í stað 

einhliða fræðslu, hafa í heiðri frelsi í stað skipulags og veita einstaklingunum 

vald til eigin fræðslu í stað innrætingar  (Jeffs, T. og Smith, M.K. 2005:23). 

Hægt er að lýsa óformlegu námi sem lítt skipulögðu námi í ýmsum 

aðstæðum. Óformlega námið inniheldur þó engu að síður mjög skipulagða og 

skýra nálgun að formlegu námi, sem er þó ekki viðurkennt af formlega 

menntakerfinu. Á stöðum eins og félagsmiðstöðvum fer því fram óformlegt 

                                                           
5
 Á ensku non-formal eða informal education. 

6
 Á ensku formal education. 
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nám. Það er staðreynd að slíkt nám var lengi vel minna sýnilegt og ekki jafn 

hátt metið og formlega námið sem er orðinn órofinn hluti af samfélaginu og 

hefur verið það um aldabil í mörgum heimshlutum. Undanfarin ár hefur þetta 

hins vegar verið að þróast og breytast, t.d. í mörgum Evrópulöndum þar sem 

hugað hefur verið meira að hlut óformlegs náms sem raunverulegs verkfæris 

til raunverulegrar menntunar (Björnavold, J. 2000:12). 
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2. Félagsmiðstöðin Ozon 

 

Hér verður sagt frá Félagsmiðstöðinni Ozon á Hólmavík. Farið er ítarlega 

yfir starfsemi miðstöðvarinnar, greint stuttlega frá sögu félagsmiðstöðvar-

halds á Hólmavík og sagt frá rekstrarformi, viðburðum, aðstöðu og 

hugmyndafræðinni sem er í heiðri höfð varðandi miðstöðvarstarfið. 

 

3.1 Saga og uppruni 

 

Saga félagsmiðstöðva eða annarrar almennrar tómstundastarfsemi fyrir 

ungmenni á Hólmavík hefur ekki verið skráð í neinar sögubækur eða rit. 

Ekki eru varðveitt skjöl eða gjörðabækur úr héraðinu á einum stað þar sem 

ekki er til skjalasafn og því er óhægt um vik að finna út úr því hvenær 

félagsmiðstöðvarlíf lifnaði á staðnum án þess að leggja á sig mikla 

rannsóknarvinnu. Eini vitnisburður um sögu og uppruna félagsmiðstöðvanna 

eru munnlegar heimildir. Eftir að hafa spurt nokkra einstaklinga á ýmsum 

aldri hvort þeir kannist við að hafa farið í félagsmiðstöð má draga þá ályktun 

að fyrir utan starfsemi ungmennafélaga hafi félagslíf á Hólmavík einkennst 

af frjálsum leikjum á kvöldin og svokölluðum opnum húsum á vegum 

Grunnskólans, sem voru reyndar oft kölluð kökukvöld þar sem allir mættu 

með hnallþórur og tóku síðan í spil eða fóru í leiki. Ekki virðist hafa orðið til 

raunveruleg félagsmiðstöð fyrr en seint á öldinni, en fyrsta starfsemin sem 

tengja má við hefðbundna félagsmiðstöðvarstarfsemi var um miðjan níunda 

áratuginn þegar unglingar á staðnum fengu inni í litlum sal á efstu hæð í 

Bragganum, þáverandi samkomuhúsi bæjarins. Nokkur barningur var að fá 

húsnæði undir slíkt starf á þessum tíma (Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir 2010). 

Ritgerðarhöfundur var sjálfur í Grunnskólanum á Hólmavík veturna 

1991-92 og 92-93 og fór þá nokkrum sinnum á opið hús í skólanum, um 

mánaðarlega. Þessi opnu hús voru aldrei nefnd „félagsmiðstöð“. Ef starfsemi 

slíkrar miðstöðvar hefur verið í gangi hefur hún þá verið í lágmarki. Um 

miðjan tíunda áratuginn fékk félagsmiðstöð inni í kjallara nýja 

samkomuhússins, en hætt var að nota það rými undir miðstöðina um aldamót 
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og fluttist hún þá í húsnæði Grunnskólans á Hólmavík og hefur verið þar til 

húsa upp frá því (Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir 2010). 

Félagsmiðstöðin Ozon á Hólmavík er því tiltölulega ung 

félagsmiðstöð þegar tekið er tillit til nafngiftar og forms á starfseminni. 

Fyrsti forstöðumaður Ozon var Þorvaldur Hermannsson sem sá sum starfið 

frá 2000 til 2003. Undir hans stjórn fékk miðstöðin núverandi heiti sitt árið 

2002, en hafði þá þegar gengið í Samtök félagsmiðstöðva á Íslandi, Samfés, 

árið 2001. Ekki er vitað um fyrri heiti á félagsmiðstöðinni utan þess að hún 

bar heitið Adolf í tiltölulega stuttan tíma áður en hún var nefnd Ozon. 

Félagsmiðstöðvar á Hólmavík höfðu ekki tekið þátt í starfi Samfés fyrr en 

árið 2001 (Bjarni Ómar Haraldsson 2010) 

 

3.2 Forstöðumaður og Nemendaráð 

 

Núverandi forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Ozon er tómstunda- og 

félagsmálafræðingurinn Bjarni Ómar Haraldsson, en hann útskrifaðist með 

BA-gráðu frá KHÍ árið 2006 og síðan með B.ed.-gráðu frá 

Menntavísindasviði HÍ haustið 2009. Bjarni hefur starfað sem forstöðumaður 

Ozon frá árinu 2003, en þá fluttist hann frá Raufarhöfn til Hólmavíkur 

(Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

Auk Bjarna koma Nemendaráð að rekstri, starfsemi og skipulagningu 

miðstöðvarinnar. Í raun eru nemendaráðin tvö talsins, eitt fyrir yngri deildina 

5.-7. bekk og annað fyrir eldri deildina, 8.-10. bekk. Nemendaráðin eru 

skipuð tveimur fulltrúm úr hverjum bekk Grunnskólans frá 5.-10. bekk. 

Fulltrúar í Nemendaráði eru kosnir í lýðræðislegri kosningu innan hvers 

bekks fyrir sig og einn til vara, alltaf til eins skólaárs í senn. Þau fara einnig 

með málefni nemenda innan Grunnskólans (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

 

3.3 Rekstur miðstöðvarinnar 

 

Félagsmiðstöðin er rekin af sveitarfélaginu Strandabyggð sem borgar laun 

forstöðumanns miðstöðvarinnar sem er í um það bil hálfri stöðu á 
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ársgrundvelli. Strandabyggð leggur miðstöðinni einnig til húsnæði og 

aðstöðu innan veggja Grunnskólans en á móti fá Grunnskólinn og 

Tónskólinn sem eru í sama húsnæði að njóta góðs af ríkulegum tækjakosti 

félagsmiðstöðvarinnar. Sveitarfélagið leggur félagsmiðstöðinni einnig til 

skólabifreið til ferðalaga sem eru mikilvægur þáttur í starfseminni vegna 

samskipta við aðrar miðstöðvar og unglinga (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

Sveitarfélagið Strandabyggð leggur ekki annað rekstrarfjármagn í 

miðstöðina heldur en það sem greint er frá hér að framan. Það eru því sjálfir 

þátttakendurnir í félagsmiðstöðinni Ozon sem afla sér alls fjár til tækjakaupa, 

ferðalaga og viðhalds búnaðar og áhalda með ýmsum ráðum og reka 

miðstöðina þannig alfarið á sjálfsaflafé. Þessi staðreynd gerir það að verkum 

að fjáröflun er drjúgur partur af starfseminni og hún er stunduð af kappi allt 

árið um kring. Þá rekur miðstöðin einnig sjoppu sem er opin á hverju kvöldi 

sem miðstöðin er opin, en einnig er sjoppan virk við önnur tækifæri, t.d. á 

skemmtunum á vegum Grunn- og Tónskólans (Bjarni Ómar Haraldsson 

2010). 

 

3.4 Starfsemi og skipulag 

 

Starfsemi Félagsmiðstöðvarinnar Ozon er skipt upp í yngri og eldri deild og 

að jafnaði er miðstöðin opin sex kvöld í mánuði; 5.-7. bekkur mætir 

annaðhvert þriðjudagskvöld og 8.-10. bekkur hefur kost á því að mæta á 

hverju miðvikudagskvöldi. Yfirleitt er opið í um það bil tvo og hálfan tíma á 

hverju kvöldi fyrir sig (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

Að sögn Bjarna forstöðumanns er starf deildanna tveggja dálítið ólíkt; 

verið er að leiða yngri hópinn inn í starfið, kenna þeim lýðræðisleg 

vinnubrögð og leyfa þeim að þreifa á hvaða möguleikar felast í að vera hluti 

af félagsmiðstöð. Eldri hópurinn er hins vegar orðinn vanur starfinu. Margir í 

honum hafa aflað sér víðtækrar þekkingar á mörgum sviðum starfseminnar 

og eru því öflugir við að búa til viðburði, afla fjár og annast skipulagningu. 

Eldri deildin fer mikið í ferðalög og er virkur þátttakandi í atburðum á vegum 

Samfés. Í eldri hópnum eru 20 börn og í þeim yngri eru 33 börn. Yfirleitt 
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mæta um 90% þeirra barna sem hafa kost á því að mæta á félagsmiðstöðina 

þegar hún er opin (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

Starfsemi og rekstur félagsmiðstöðvarinnar og skólans eru alveg 

aðskilinn fyrir utan hina augljósu sameiginlegu nýtingu sem hlýst af því að 

stofnanirnar eru í sama húsi. Óhætt er að fullyrða að undanfarin ár hafi 

starfsemi félagsmiðstöðvarinnar færst allmikið í vöxt. Stærstu breytingarnar 

hafa verið þær að samskipti við aðrar félagsmiðstöðvar hafa aukist 

geysimikið, annars vegar með þátttöku í starfsemi Samfés og hins vegar með 

auknum samskiptum við félagsmiðstöðvar í nágrannasveitarfélögum á 

Vestfjörðum og Vesturlandi. Eins hefur viðburðahald af stærra taginu aukist 

síðustu 3-4 ár, fyrst með Lista- og menningarhátíð og síðar stórtónleikum til 

fjáröflunar (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

 

3.5 Viðburðir  

 

Félagsmiðstöðin stendur jafnan fyrir fjölmörgum viðburðum í innra starfi 

sínu. Algengt er að haldin séu þemakvöld á hefðbundnum opnunardögum. 

Miðstöðin hefur einnig staðið fyrir ýmsum menningarviðburðum á 

Hólmavík. Stór lista- og menningarhátíð var haldin árin 2006 og 2007, en 

undanfarin tvö ár hafa verið haldnir stórir fjáröflunartónleikar sem kallast 

Tónaflóð. Þar kemur fram fjöldi hljóðfæraleikara úr félagsmiðstöðinni, en 

mikill tónlistaráhugi er meðal ungmenna á Hólmavík sem sést vel á því að 

ríflega 80% nemenda Grunnskólans leggja einnig stund á nám í 

Tónskólanum. Við sama tækifæri stíga þekktir söngfuglar úr héraðinu á svið 

og láta í sér heyra. Þessir atburðir eru skipulagðir og markaðssettir af 

krökkunum undir handleiðslu leiðbeinanda (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

Stór hluti af starfsemi Ozon lýtur að þátttöku í viðburðum sem haldnir 

eru á vegum Samfés. Keppendur frá Ozon hafa m.a. mætt til leiks á Stíl og 

taka ætíð þátt í söngkeppni Samfés og fara á Samfésball. Einnig er árleg ferð 

á forvarnarball í Borgarnesi fastur liður í starfinu. Undanfarin ár hefur Ozon 

einnig átt fulltrúa í Ungmennaráði Samfés. Mikil áhersla er lögð á það í 

miðstöðinni að krakkarnir sjái sjálfir um að skipuleggja sína atburði og séu 

einnig með umsjón yfir framkvæmd þeirra á vettvangi. Að sögn Bjarna 
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Ómars er lítið um vandamál innan miðstöðvarinnar þegar farið er á atburði 

eða þeir haldnir, t.d. eru agabrot fátíð (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

 

3.6 Aðstaða  

 

Félagsmiðstöðin er til húsa í nýrri hluta Grunnskólans á Hólmavík í setustofu 

og kjallara sem hýsir mötuneyti Grunnskólans og hluta Tónskólans á 

skólatíma. Stór sófi er í setustofunni, en þar er einnig sjónvarp með dvd-

spilara, geislaspilari og magnari, karaoke-tæki og diskar, skjávarpi og tjald. 

Félagsmiðstöðin á öll tækin, en þau eru einnig nýtt af Grunnskólanum á 

skólatíma. Í setustofunni er einnig lúgusjoppa miðstöðvarinnar, en krakkarnir 

skipta með sér vinnu í sjoppunni hverju sinni. Þar er einnig að finna þrjá 

gítara fyrir áhugasama hljóðfæraleikara (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

Niðri í kjallaranum er hægt að setjast við borð og spjalla, en einnig er 

þar aðstaða og búnaður fyrir hljóðfæraleik og hljómsveitaræfingar sem eru 

stundaðar þar við og við. Félagsmiðstöðin á þar fjölda hljóðfæra, gítara, 

bassa og trommusett auk hljóðkerfis og mixers. Tónskólinn á Hólmavík 

hefur einnig aðgang að þessum tækjum. Félagsmiðstöðin á einnig fullkomnar 

græjur til skífuþeytinga og fartölvu, auk ljósabúnaðar til að skapa 

stemmningu á dansgólfinu. Diskótek eru venjulega haldin niðri í kjallaranum 

þegar færi gefst. Þeir aðilar innan félagsmiðstöðvarinnar sem best kunna á 

tækin hafa við og við verið fengnir til annarra slíkra starfa á Hólmavík, til 

dæmis á öskudagsböll, diskótek á bæjarhátíð sveitarfélagsins o.s.frv. Að sögn 

Bjarna hefur þrengt heldur að starfsemi félagsmiðstöðvarinnar undanfarin 

misseri, en plássleysi í skólabyggingunni hefur verið viðvarandi vandamál í 

alllangan tíma (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

 

3.7 Hugmyndafræði 

 

Bjarni segir miðstöðina vinna svo til alfarið út frá kenningum um 

reynslumiðað nám og reynt sé að hafa í heiðri virka þátttöku barnanna í öllu 

starfinu og lýðræðisleg vinnubrögð séu í fyrirrúmi. Kenningar John Dewey 
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um reynslumiðað nám eru mikið notaðar í starfinu; að sögn Bjarna eru þær 

sterkur grunnur fyrir uppbyggingu miðstöðvarinnar; og í raun stefna og 

leiðarljós í öllu starfi hennar. Bjarni segir að samkvæmt þessari stefnu séu 

krakkarnir ekki að fá skemmtunina fyrirhafnarlaust upp í hendurnar heldur 

búa þau hana til sjálf (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

Í þessum tilgangi eru ekki í boði hefðbundin afþreyingartæki í 

félagsmiðstöðinni á borð við þythokkí, billjardborð, pílukast, playstation eða 

borðtennisborð. Þess í stað eru sófar og stólar, spil, hljómsveitargryfja, 

karaoke-græjur, hljóðfæri, sjónvarp og þess háttar tæki í aðstöðunni – og 

þessi tæki eru notuð til sköpunar en ekki sem bein afþreying sem börnin eru 

mötuð á eða þurfa ekki að hafa fyrir að nota. Mikið er um að börnin haldi 

atburði, t.d. þemakvöld. Að sögn Bjarna er stjórnunaraðferð hans vörðuð 

þátttaka; hann vinnur með krökkunum og lýðræðisleg vinnubrögð eru í heiðri 

höfð (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 

Ekki er mikið um skipulagt klúbba- eða hópastarf í félagsmiðstöðinni. 

Að sögn Bjarna leyfir tímamagn og starfshlutfall ekki mikið af þannig starfi. 

Hann telur að ungmennin á Hólmavík séu í rauninni nokkuð samstíga hópur 

þar sem langflestir fái eitthvað við sitt hæfi til dæmis í gegnum þemakvöld 

og aðra fjölbreytta viðburði sem miðstöðin heldur á eigin vegum eða tekur 

þátt í á landsvísu (Bjarni Ómar Haraldsson 2010). 
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3. Rannsóknin 

 

Hér verður fjallað um litla eigindlega rannsókn sem var gerð seinnipart 

sumarsins 2010, en í rannsókninni voru tekin viðtöl við forstöðumann og tvo 

þátttakendur í starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Ozon á Hólmavík. Skýrt er frá 

aðferðafræði og reglum sem lagðar voru til grundvallar rannsókninni ásamt 

útlistun á framkvæmd hennar. Síðast í kaflanum er viðtalsramminn sýndur. 

Niðurstöður úr rannsókninni og umræðu um þær gefur að líta í kafla fimm 

hér síðar í ritgerðinni.  

 

4.1 Aðferðafræði 

 

Eigindlega rannsóknaraðferðin sem stuðst var við í rannsókninni var sú að 

taka tvö hálf-opin viðtöl og eitt opið viðtal, en slík viðtöl eru hentug til að 

meta upplifun fólks, skilning, skilgreiningu á aðstæðum og mati þeirra á 

raunveruleikanum (MacDonald, A. 2002). Ég setti upp viðtalsramma sem 

byggðist á þeim fræðilegu upplýsingum sem ég hafði safnað saman um 

reynslumiðað nám og um starfsemi og aðstöðu í Félagsmiðstöðinni Ozon.  

Passað var upp á að hafa spurningar opnar til að auka flæði viðtalsins 

og þannig uppbyggðar að þær byðu upp á persónuleg svör og skoðanir af 

hálfu viðmælandans. Rík áhersla var lögð á að láta viðmælendur ráða 

ferðinni í viðtalinu upp að vissu marki en að hafa um leið yfirsýn þannig að 

ég myndi átta mig á hvaða umræða skipti máli fyrir verkefnið. 

 

4.2 Val á viðmælendum 

 

Þegar unnið er með eigindlega rannsóknaraðferð er venjan að velja úrtak 

(viðmælendur) á meðvitaðan hátt í ákveðnum tilgangi eða með ákveðnar 

áherslur í huga (MacDonald, A. 2002). 

Með þetta í huga ákvað ég að reyna að forðast einsleitni í vali á 

viðmælendum og reyna frekar að velja einstaklinga með ólíkan bakgrunn á 

ólíkum aldri. Því ákvað ég að taka viðtöl við 15 ára dreng, búsettan á 
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Hólmavík, sem er núverandi virkur þátttakandi í starfi Félagsmiðstöðvarinnar 

Ozon og við 18 ára stúlku og framhaldsskólanema búsetta í Reykjavík sem 

var í Félagsmiðstöðinni allt fram að útskrift úr Grunnskólanum á Hólmavík. 

Einnig tók ég opið viðtal við Bjarna Ómar Haraldsson, forstöðumann Ozon. 

Með þessu víðfeðma vali á viðmælendum vonaðist ég til að ná fram 

fjölbreyttri sýn á starf miðstöðvarinnar. 

 

4.3 Framkvæmd viðtalanna 

 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 23.-30. ágúst 2010. Eitt viðtal var tekið við 

hvern aðila, samtals þrjú viðtöl. Viðtölin við forstöðumann og 15 ára piltinn 

fóru fram á Hólmavík og voru tekin upp á gamlan diktafón með kassettu, en 

viðtalið við 18 ára stúlkuna fór fram í gegnum símaforritið Skype. Viðtölin 

við ungmennin tóku um 30 mínútur, en opna viðtalið við forstöðumanninn 

um eina klukkustund. Piltnum og stúlkunni var boðið upp á nafnleynd og 

trúnað og þáðu þau það. Bjarni Ómar samþykkti hins vegar að koma fram 

undir nafni í rannsókninni og ritgerðinni. Viðtölin voru skráð niður í tölvu 

eftir að þau fóru fram til að auðvelda úrvinnslu gagna. 

 

4.4 Viðtalsrammi 

 

Í opna viðtalinu við Bjarna Ómar forstöðumann tók viðtalsramminn mið af 

þeim tólf markmiðum reynslumiðaðs náms sem hægt er að sjá í kafla 2.3.1 

hér framar í ritgerðinni. Þó var passað upp á að gefa ekki í skyn hvaða atriði 

þetta væru og reynt að laða fram svör frá Bjarna með mjög opnum 

spurningum um málefni sem markmiðin fjalla um. Viðtalsramminn við hina 

tvo þáttakendurna var ákvarðaður út frá þessum sömu markmiðum sem og 

fræðilegum kenningum um reynslumiðað nám. Eftirfarandi spurningar voru 

settar fram sem rammi fyrir viðtölin: 

 

 Hvernig lýsir þú félagsmiðstöðinni Ozon?  

 Er hún eins og aðrar félagsmiðstöðvar?  
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 Hvernig finnst/fannst þér að vera þátttakandi í starfi 

félagsmiðstöðvarinnar?  

 Hefurðu upplifað velgengni og/eða mistekist í einhverju starfi innan 

félagsmiðstöðvarinnar?  

 Ef svo er, lærðirðu eitthvað af því? 

 Heldurðu að stjórnandi félagsmiðstöðvarinnar sé með einhverja 

sérstaka stefnu eða áherslur í starfi sínu? 

 

Rétt er að taka fram að spurningarnar voru ekki alltaf orðaðar nákvæmlega 

eins í viðtölunum eins og þær eru skrifaðar hér fyrir ofan. Eins kom fyrir að 

þær væru umorðaðar ef viðmælandi átti í erfiðleikum með að koma með svar 

við þeim. Eins og áður hefur verið tekið fram var lögð áhersla á gott flæði 

viðtalsins og almenn þægilegheit af hálfu rannsakanda til að fá sem réttust 

svör við spurningunum. 
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4. Umræða og niðurstöður 

 

Í þessum síðasta kafla ritgerðarinnar gefur að líta umræður og niðurstöður 

um rannsóknina og almenna birtingarmynd reynslumiðaðs náms í starfsemi 

félagsmiðstöðvarinnar. Í umræðunni er tekið mið af þeim upplýsingum sem 

fram komu í rannsókninni sem greint er frá í fjórða kafla og við skoðun á 

starfsemi félagsmiðstöðvarinnar í þriðja kafla. Þessir þættir eru skoðaðir í 

samhengi við fræðilega umfjöllun í öðrum kafla ritgerðarinnar; kenningar, 

skilgreiningar og markmið. Með þessari aðferð vonast ég til að geta svarað 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar, hvort yfirlýst stefna um reynslumiðað 

nám í félagsmiðstöðinni Ozon á Hólmavík skili þeim markmiðum sem henni 

er ætlað að ná.  

Rétt er að hafa í huga að þegar um er að ræða eigindlegar 

rannsóknaraðferð eins og í því tilfelli sem hér er fjallað um er engan veginn 

mögulegt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar. Hins vegar er mögulegt 

að túlka þær og setja fram hugmynd um niðurstöðu og það verður reynt að 

gera hér eftir fremsta megni. 

 

5.1 Umræða 

 

 Margt athyglisvert kom fram í viðtölum við þátttakendur í 

rannsókninni. Þegar ungmennin, 15 ára pilturinn á Hólmavík og 18 ára 

stúlkan í Reykjavík, bæði með reynslu af starfi í Félagsmiðstöðinni Ozon, 

voru spurð að því hvernig þau lýstu miðstöðinni voru svörin svipuð. Bæði 

sögðust telja að hún væri frekar venjuleg félagsmiðstöð, en stúlkan virtist þó 

vera búin að átta sig á sérstöðu hennar hvað varðar leiktækin – eða skort á 

þeim öllu heldur: 

 

„...það var náttúrulega svolítið meira hjá okkur af svona 

hljómsveitardæmi en annars staðar held ég... þannig séð sko, það 

er ekki mikið af svona dóti eða leiktækjum eins og hjá hinum 

miðstöðvunum sem við fórum til...“ 
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Bjarni Ómar forstöðumaður sagði að ákvörðunin um að hafa ekki hefðbundin 

leiktæki í félagsmiðstöðinni hafi ekki endilega verið hugsuð eða meðvituð í 

upphafi starfs hans hjá miðstöðinni, heldur hafi einfaldlega ekki verið pláss 

fyrir leiktækin þó svo að einhver þeirra væru til í geymslu. Upp frá þessu hafi 

kviknað vangaveltur hjá honum um hvers konar umhverfi og reynsla væri 

styrkjandi fyrir sjálfsmynd og þroska unglinganna:  

 

„Er það styrkjandi fyrir sjálfsmynd þína að spila borðtennis eða 

billjard? Þú þarft ekki að tala við neinn til dæmis... þetta er 

sammerkt með öllum hefðbundnum leiktækjum í félagsmið-

stöðvum... þetta eru einmenningsleikir þar sem þú þarft ekki að 

hafa félagslegt samneyti við aðra frekar en þú vilt...“ 

 

Þessi orð forstöðumannsins benda til þess að hann sem leiðbeinandi og 

stjórnandi í félagsmiðstöðinni hafi tekið þá ákvörðun að leiktækin og sú 

iðkun sem á sér stað í kringum þau séu ekki sérstaklega til þess fallin að 

skapa þroskandi umhverfi eða jákvæða félagsmótun. Finna má ákveðinn 

samhljóm með þessum hugleiðingum hans og þeirri skoðun Dewey að 

ákveðin tegund reynslu geti orðið til þess að beina færni manna í ákveðna átt 

en um leið leitt til þess að hann festist í viðjum vanans. Slík reynsla leiðir til 

neikvæðs eða afvegaleiðandi náms (Dewey, John 2000:36). Hins vegar má 

spyrja sig hvaða aðili sé þess í raun umkominn að dæma um nákvæmlega 

hvaða tegund reynslu sé neikvæð. Þegar hugmyndir Dewey um þetta eru 

skoðaðar enn frekar sést að hann telur það vera fullkomlega í verkahring 

leiðbeinandans að skipuleggja athafnir sem virkja nemandann til þátttöku og 

eru meira en bara stundargaman sem stuðla lítt að því að nemandinn öðlist 

æskilega reynslu sem hann getur nýtt sér í framtíðinni (Dewey, John 

2000:31). Því má segja að hér sé forstöðumaðurinn á réttri braut hvað varðar 

reynslumiðað nám, þó svo að eflaust vilji fjölmargir fullyrða að iðkun við 

hefðbundin leiktæki eins og borðtennis eða billjard geti verið þroskandi. 

Hann lagði einnig ríka áherslu á það í viðtalinu að öll tækin sem eru í boði í 

félagsmiðstöðinni Ozon séu þess eðlis að þátttakendurnir þurfi sjálfir að 
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skapa sína eigin leiki og tjáningu. Þetta búi til reynslu sem síðan sé hægt að 

hlaða ofan á.  

Drengurinn sem tók þátt í rannsókninni lét talsvert minna uppi í 

viðtalinu en rannsakandi hafði vonast til. Þegar hann var spurður mjög 

opinnar spurningar; hvernig honum finndist að vera þátttakandi í starfi 

félagsmiðstöðvarinnar, var tiltölulega fátt um svör; „bara gaman“ og „fínt“ 

voru þau svör sem helst gáfu í skyn afstöðu hans til starfseminnar. Stúlkan 

skýrði hins vegar frá því að það hefði gefið henni mikið að vera þátttakandi í 

starfinu á sínum tíma, hún hefði átt góða vini hér og þar um landið sem hún 

gat hitt í ferðalögum á vegum miðstöðvarinnar, á Samfésballinu og við fleiri 

tækifæri. Hún sagði einnig að krakkarnir í miðstöðinni þegar hún var þar 

hefðu verið „frábær hópur og rosalega samstilltur“. Velta má fyrir sér 

kenningum Sjölunds um félagsmótun þegar hún minnist á hópinn sem heild; 

greinilegt er að stúlkan hefur góða mynd af hópnum sem ætti að geta styrkt 

sjálfsmynd hennar (Sjölund, A. 1977:16-17). Einnig má tengja þetta beint við 

eitt af markmiðum EEA-samtakanna um reynslumiðað nám sem lúta að því 

að í því tengist þátttakendur andlega, tilfinningalega og félagslega. Þessi 

tenging þáttakenda kallar fram skilning og skynjun á því að upplifunin sé 

ósvikin og raunveruleg (Gilbertsson, Bates, McLaughlin og Ewert 2006:9). 

Bjarni sagði í sínu viðtali að hann hefði fundið fyrir því að samkennd 

og tengsl innan hópsins sé einna sterkust þegar búið er að ljúka verkefnum 

eða viðburðum sem hafa gengið vel. Þá séu menn tilbúnari en áður að ráðast 

í ný verkefni og hlaða á sig frekari reynslu. Þetta hnykkir enn á mikilvægi 

þess að litið sé á hópinn sem heild og stemmir við hugmyndir Sjölunds um 

að ekki sé mögulegt að ná fram uppeldismarkmiðum við einstaklinga innan 

hópsins heldur verði að eiga við hópinn sem heild til að ná þeim fram (Árni 

Guðmundsson 2007:34-35). 

Þegar drengurinn var spurður að því hvort hann hefði upplifað 

velgengni eða mistök í starfsemi miðstöðvarinnar nefndi hann sérstaklega vel 

heppnaða tónleikahátíð og nokkra fleiri viðburði sem hann hafði tekið þátt í 

og m.a. séð um tæknimál. Honum fannst það „geðveikt gaman“ og nefndi að 

„manni leið ekkert smá vel þegar allt tókst svona vel“. Þegar hann var 

spurður hvort hann hefði lært eitthvað á því að ganga svona vel á þessum 
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tiltekna viðburði sagði hann að „maður lærir náttúrulega alltaf við að taka 

þátt í einhverju svona“. Pilturinn nefndi engin mistök sem voru honum 

minnisstæð. Stúlkan sagði svipaða sögu, en hún hafði staðið framarlega í 

söngkeppnum sem voru haldnar á vegum miðstöðvarinnar og haft mjög 

gaman af því. Hún sagðist hafa lært „hrikalega mikið af þessu“ og 

sérstaklega að koma fram á sviði og „undirbúa allt dæmið“. Hún nefndi ekki, 

frekar en drengurinn, einhver mistök sem væru henni minnisstæð eða hún 

hefði dregið sérstakan lærdóm af.  

Orð stúlkunnar um undirbúning viðburða og hvað það gaf henni 

mikið rímar vel við orð forstöðumannsins sem sagði viðburði vera snaran 

þátt í starfi félagsmiðstöðvarinnar og í gegnum skipulagningu þeirra fái 

þátttakendurnir mikla reynslu í samskiptum við hvort annað og einnig við 

einstaklinga utan hópsins. Hann nefndi að ef leiðbeinandi stýrði 

þátttakendunum í rétta átt á ákveðinn hátt gæti upplifun hópsins og 

einstaklinganna orðið þannig að þeim finnist þau „eiga“ viðburðinn, bæði 

sem hópur og einnig sem einstaklingar; þau finni að þau hafi náð ákveðnum 

persónulegum markmiðum sem er jákvætt ef vel tekst til. Hann segir í þessu 

sambandi að það sé stórt innlegg í reynslubanka unglinga að þurfa að fást við 

samskipti við annað fólk við undirbúning viðburða: 

 

„ ... ég meina, þú ert í félagsmiðstöðinni þinni og þú ert ekki að 

eyða kvöldinu í að spila tölvuleiki heldur ertu að hringja í 

fullorðið fólk út í bæ og spyrja hvort það vilji taka þátt í einhverju 

með þér, til dæmis syngja á tónleikum... eða þú situr með 

félögunum úti í horni og spjallar um hvað þið eigið að gera í 

hæfileikakeppninni eða hvaða lag á að syngja í karókíinu... ég 

meina þetta er allt svona einhvern veginn að vinna með samskipti 

og styrkja sig með þeim, búa til reynslu  með samskiptum og 

byggja ofan á hana aftur og aftur ...“ 

 

Bjarni nefndi að ef eitthvað mistækist í starfinu, til dæmis í skipulagningu 

atburða sé alltaf litið til baka og reynt að laga hlutina. Mistök eigi sér hins 

vegar ekki oft stað og hafi jafnan verið tiltölulega saklaus og ekki afdrifarík. 
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Það að líta til baka og meta reynsluna eða mistökin er í samræmi við 

kenningu Kolbs um námshringinn, en þar snýst annar punktur hringsins um 

að meta reynslu og sá þriðji um að draga lærdóm af henni (Jeffs, Tony og 

Smith, Mark K. 2005:65). Leiða má líkur að því að þetta sé sams konar mat 

og fer fram í Félagsmiðstöðinni Ozon þegar menn hafa aflað sér reynslu, 

hvort sem hún var góð eða slæm, ef eitthvað er að marka orð þátttakenda 

rannsóknarinnar. 

 Í viðtalinu við Bjarna var talsvert mikið talað um hlutverk hans sem 

leiðbeinanda og stjórnanda á vettvangi. Bjarni sagði meðal annars þetta um 

hlutverk sitt sem stjórnanda: 

 

„Starfið fer svolítið eftir því hvaða leir maður er með í 

höndunum... þú veist, hverjir eru í hópnum. Ég hef verið með 

svo gjörólíka hópa á milli ára að ég þarf alltaf að skoða sjálfan 

mig út frá hópnum og máta mig og mínar skoðanir inn í hann...“ 

 

Þessi ummæli gefa í skyn að Bjarni sé að reyna að leggja sig fram um að 

vera meðvitaður um eigin skoðanir og fyrirfram mótaðar hugmyndir og 

hvaða áhrif þessir þættir hafa á þátttakendurna. Það samræmist einum af 

markmiðum EEA-samtakanna (Gilbertsson, Bates, McLaughlin og Ewert 

2006:9), en einnig má segja að forstöðumaðurinn sé með þessu að bregðast 

við og haga sér á tiltekinn máta sem samræmist skilaboðum samfélags og 

umhverfis (Guðmundur Finnbogason 1912:232). 

Þessi ummæli kveiktu umræðu um hversu skýra umgjörð væri hægt 

að hafa í kringum starfið. Bjarni taldi að það gæti verið dálítið snúið að hafa 

umgjörð sem ekki væri teygjanleg á einhvern hátt. Í raun þyrfti stjórnandi 

miðstöðvarinnar oftar en ekki að móta starfið á staðnum - þó svo að 

ákveðinn rammi sé utan um starfið mótist það oft að sjálfu sér. Það eina sem 

stjórnandinn viti fyrirfram sé að starfið þurfi að vera innan ákveðins ramma 

en hann geti ekki ákveðið fyrirfram hvað gerist innan þessa ramma.  

Í markmiðum EEA-samtakanna segir að eitt af helstu hlutverkum 

leiðbeinandans sé að hafa skýra umgjörð (Gilbertsson, Bates, McLaughlin 

og Ewert 2006:9). Hins vegar er það túlkunaratriði hvað telst vera skýr 

umgjörð og hægt er að rökræða hvort skýra umgjörðin megi ekki vera eins 



36 

 

sveigjanleg og stjórnandinn vill hafa hana hverju sinni til að tryggja 

viðeigandi og viðunandi jákvæða reynslu. 

Í framhaldi af þessu er rétt að skýra frá þeim svörum sem hinir tveir 

viðmælendurnir í rannsókninni gáfu þegar þeir voru spurðir út í 

leiðbeinandann í félagsmiðstöðinni og hvort hann væri með einhverja 

sérstaka stefnu eða áherslur. Við þessum spurningum komu áhugaverð svör. 

Stúlkan, sem hætti í Ozon fyrir um þremur árum síðan sagði að hún hefði 

ekki orðið neitt sérstaklega vör við að það væri einhver stefna í gangi í 

kringum starfsemina; krakkarnir hefðu bara fengið að móta það sjálf eins og 

þau vildu. Pilturinn, sem enn er þátttakandi í starfi miðstöðvarinnar sagði 

hins vegar að: 

 

„Hann vill náttúrulega láta okkur gera eins mikið sjálf og hægt 

er alltaf. Það er svolítið... eiginlega alveg sama hvað það er, 

sko, við erum alltaf að gera eitthvað svona, bara við, 

krakkarnir hérna.“ 

 

Hér sést að pilturinn gerir sér að nokkru grein fyrir því hvaða aðferð 

forstöðumaður miðstöðvarinnar er að nota í starfi sínu. Spyrja má sig þeirrar 

spurningar hvort það sé af hinu góða að þátttakendur í starfinu geri sér grein 

fyrir aðferðafræði stjórnandans; hvort það sé möguleiki að það komi niður á 

aðferðinni á einhvern hátt. Á hinn bóginn eru þessar hugleiðingar piltsins ef 

til vill eðlilegar. Gefa má sér að hann líti öðruvísi augum á stjórnandann en 

stúlkan, e.t.v. sem fyrirmynd að einhverju leyti, og eins má vera að pilturinn 

sé að leitast við að setja hlutina í samhengi, að þessu sinni varðandi 

stjórnandann og hlutverk hans gagnvart hópnum sem hann er hluti af. Það er 

samkvæmt kenningum Guðmundar Finnbogasonar rökrétt framhald og 

þróun hjá einstaklingnum; hann er stöðugt að leita að samhengi í eðli og 

atferli allra hluta (Guðmundur Finnbogason 1994:40-41). 

Í lok umræðunnar er rétt að nefna að þegar Bjarni Ómar var spurður 

að því hvort hann sæi einhverja galla á hinni yfirlýstu stefnu félagsmið-

stöðvarinnar um reynslumiðað nám sagðist hann telja að það væri í raun 

enginn sérstakur galli við stefnuna sjálfa. Hins vegar væri það sú hætta fyrir 

hendi að einhverjir upplifðu reynsluna í félagsmiðstöðinni sem neikvæða 
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eða afvegaleiðandi og nái því ekki að styrkjast sem einstaklingar, þroskast 

eins og ætlast er til á þessum vettvangi og bæta sjálfsmynd sína. Hann vissi 

hins vegar ekki til þess að þetta hefði gerst hingað til þó svo að stundum 

væri örðugt að leiða ákveðna einstaklinga inn í starfið og áherslurnar. Það 

hefði alltaf tekist hingað til að fá einstaklingana til að taka þátt.  

 

5.2 Niðurstöður 

 

Í kaflanum og umræðunni hér á undan hefur verið farið ítarlega yfir 

rannsóknina sem var gerð í von um að færa ritgerðarhöfund nær svari við 

rannsóknarspurningunni um hvort yfirlýst stefna um reynslumiðað nám í 

félagsmiðstöðinni Ozon á Hólmavík skili þeim markmiðum sem henni er 

ætlað að ná.  

Í stuttu máli sagt bendir flest til þess að stefna félagsmiðstöðvarinnar 

Ozon á Hólmavík um reynslumiðað nám skili tilætluðum markmiðum. 

Vissulega eru einhver vafamál um hvaða tilgangi sumt í starfseminni þjónar, 

til dæmis hinn fyrirfram ákveðni skortur á hefðbundnum leiktækjum í 

miðstöðinni. Á móti kemur að Dewey segir skýrt og greinilega að það sé 

undir leiðbeinandanum komið að ákveða hvað sé stundargaman og hvað 

leiði til raunverulegs náms. Því má velta fyrir sér hvort niðurstaðan í þessari 

rannsókn hefði getað orðið öðruvísi ef annar einstaklingur væri við 

stjórnvölinn í Félagsmiðstöðinni Ozon. Leiða má líkur að því að í þessu 

málefni, eins og svo mörgum öðrum, dansi limirnir eftir höfðinu og 

stjórnandinn ráði mestu um starfið og áhrif þess. 

Samhljómurinn í svörum hinna ólíku viðmælenda í rannsókninni er 

hins vegar slíkur að ekki þarf að velkjast í vafa um að ákveðin samfella 

virðist vera í starfsemi félagsmiðstöðvarinnar. Þá voru flest svörin, bæði frá 

þátttakendum og leiðbeinendum, í takt við fræðilega umfjöllun sem var 

framborin framar í ritgerðinni. Það er afar sterk vísbending um að 

markmiðin nái í gegn í félagsmiðstöðinni, ekki síst þar sem vel var passað 

upp á að gæta hlutleysiss og bjóða í engu upp á leiðandi spurningar í 

rannsókninni. Það sést glögglega þegar umræðurnar eru lesnar og tengslin 

við fræði og kenningar skoðuð í kjölinn. Víða eru þau jafnvel meiri og 
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sterkari heldur en tekið er fram í kaflanum, en þar er aðeins sýnt fram á 

augljósustu tengingarnar. 

Því tel ég óhætt að svara „já“ við þeirri spurningu hvort yfirlýst 

stefna um reynslumiðað nám í félagsmiðstöðinni Ozon á Hólmavík skili 

þeim markmiðum sem henni er ætlað að ná. 
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5. Lokaorð 
 

Það felast tækifæri til náms við hvert fótspor. Hér hefur verið sýnt fram á 

með fræðilegri umfjöllun hversu dýrmæt reynslan er og hvað samspil 

hennar við nám, formlegt eða óformlegt, kallar fram í raun og veru. Fyrir 

verðandi tómstunda- og félagsmálafræðing er ánægjulegt að sjá hversu 

auðvelt er að tengja hin akademísku fræði þráðbeint inn í vettvang eins og 

litla félagsmiðstöð úti á landi. Það vekur vonir um að hægt sé að auka 

viðurkenningu stjórnvalda og sveitarfélaga á félagsmiðstöð sem alvöru 

vettvangi fyrir raunverulegt nám. 

Það má hins vegar teljast ákveðið áhyggjuefni hversu lítið virðist 

vera um að félagsmiðstöðvar á landinu hafi tekið upp ákveðna 

kennslufræðilega stefnu. Af niðurstöðum og umfjöllun þessa verkefnis að 

dæma er slíkt engan veginn dragbítur á skemmtilegt og skapandi starf ungs 

fólks. Þvert á móti virðist slík stefna geta eflt þess háttar starf. Það er 

spennandi niðurstaða að mínu mati. 

Lokaorðin í þessari ritgerð, sem eru afar viðeigandi, féllu í viðtali í 

rannsókn verkefnsins af vörum forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar Ozon 

á Hólmavík sem hér hefur verið aðalumfjöllunarefni. Bjarni Ómar 

Haraldsson: 

 

„Það sem er skemmtilegast við hugmyndafræðina um 

reynslumiðað nám í félagsmiðstöð er að þú getur kennt 

hvað sem er. Það rúmast hreinlega allt innan þessarar 

námsaðferðar. Þetta snýst náttúrulega í grunninn um að 

draga fram hæfileika hvers einstaklings og leyfa honum að 

njóta sín til fulls. Það er gjörsamlega ómetanlegt.“ 
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